IARRATAIS AR CHEADÚNAS OÉG 2020-2021
Céim 1: Úsáid Google Chrome nó Firefox agus téigh chuig:
https://nuig.apcoa.ie/applicant

Céim 2:
*** TABHAIR FAOI DEARA – CAITHFIDH Comhaltaí Foirne agus Mic Léinn OÉG a n-ainm úsáideora
agus pasfhocal Edugate (sonraí aitheantais an choláiste) a úsáid chun cuntas a chruthú le ceadúnas a
fháil. Bain úsáid as “Log In – Log In with Edugate” chun do chuntas a chruthú. NÁ húsáid “Create My
Account” mar is do Chuairteoirí, Conraitheoirí agus Foireann Eile an rogha seo.

Comhaltaí Foirne agus Mic Léinn OÉG:
Roghnaigh “Log In” ar dheis ag barr an scáileáin.

Roghnaigh “Log In with Edugate”.

Tabharfaidh sé seo cead duit iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas réamhcheadaithe do Chomhaltaí
Foirne nó do Mhic Léinn trí do shonraí Ollscoile a dheimhniú.

Nuair a bheidh do stádas deimhnithe go sásúil agat, lean ar aghaidh go dtí an scáileán ‘Create
Account’ chun sonraí do chuntais a chomhlánú.

Céim 2:
Conraitheoirí agus Cuairteoirí
Nuair a úsáideann tú an córas don chéad uair, roghnaigh “Create Account” ar dheis ag barr an
scáileáin. Roghnaigh “Log In” má tá tú cláraithe cheana féin.

Céim 3: Cuir isteach do chuid sonraí lena n-áirítear cláruimhir do chairr.
Tá sé tábhachtach chun críocha do cheadúnais a chlárú go ndéantar do sheoladh ríomhphoist agus
cláruimhir feithicle a chur isteach go cruinn. Tá gach réimse eile roghnach agus féadfar “NA” nó
“123” a chur isteach más mian leat.
Ní mór do Chonraitheoirí agus Cuairteoirí dóthain eolais a chur isteach chun tacú le bailíocht an
iarratais ar cheadúnas a léiriú. Iarrfar ort an t-eolas breise seo a sholáthar nuair a dhéanann tú
iarratas ar na cineálacha ceadúnais seo.

Céim 4: Críochnaigh an clárúchán.
Ar chríochnú an chlárúcháin go sásúil duit tabharfar chuig an leathanach Baile thú.

Céim 5: Ceannaigh Ceadúnas.
Tá roinnt roghanna éagsúla ceadúnais ar fáil duit. Roghnaigh “View Permits from the home screen”.










Féadfaidh sealbhóirí cuntais deimhnithe amháin ceadúnais do Chomhaltaí Foirne agus do
Mhic Léinn a cheannach (trí Edugate). Tá siad seo marcáilte mar “Restricted”.
Féadfaidh Comhaltaí Foirne an rogha íoc trí Asbhaint Phá a roghnú. Beidh na ceadúnais seo
le ceadú ag an Oifig Páirceála.
Féadfaidh sealbhóirí cuntais neamhdheimhnithe iarratas a dhéanamh ar cheadúnais do
Chuairteoirí agus do Chonraitheoirí. Caithfear Dáta Tosaigh (From Date) a shonrú. Caithfidh
an Oifig Páirceála an t-eolas seo a údarú sula ndéanfar íocaíocht.
Caithfear Cláruimhir Feithicle a roghnú do gach iarratas ar cheadúnas a dhéantar.
Is féidir Feithiclí Breise a chur leis an gcuntas trí úsáid a bhaint as an roghchlár ar dheis ag
barr an scáileáin dar teideal “Vehicle”.
Is féidir Feithiclí Cosanta a athrú trí úsáid a bhaint as an rogha “Permits” ar an roghchlár
céanna.
Nuair a bheidh íocaíocht ar cheadúnas déanta (nó cead tugtha i gcás na gceadúnas a
bhaineann le hAsbhaintí Pá) tá an ceadúnas beo agus tá cláruimhir na feithicle a roghnaítear
cosanta ar an gcóras.

